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Seks po za mał żeń ski

Aspek ty kul tu ro we i hi sto rycz ne
Oma wia jąc za cho wa nia sek su al ne w spo łe czeń stwach pier -
wot nych, Ford i Be ach (1952) po dzie li li ba da ne spo łe czeń -
stwa na trzy ro dza je:

1. Społeczeństwa restrykcyjne – zniechęcają do utrzymywa-
nia kontaktów seksualnych poza związkami małżeńskimi.

2. Społeczeństwa półrestrykcyjne – istnieją oficjalne
zakazy, lecz nie są egzekwowane ze szczególnym
przekonaniem. Kontakty seksualne między osobami
stanu wolnego są akceptowane pod warunkiem, że
odbywają się dyskretnie, jednak w przypadku ciąży
oczekuje się zawarcia małżeństwa.

3. Społeczeństwa permisywne – w niektórych przypadkach
permisywizm dotyczy tylko wczesnego dzieciństwa,
lecz często trwa przynajmniej aż do małżeństwa.
Aktywność seksualna między młodymi ludźmi jest
aprobowana, lecz ciążę postrzega się jako wskazanie 
do zawarcia małżeństwa.

W póź niej szej ana li zie an tro po lo gicz nej Hu man Re la tions
Area Fi le (HRAF), Bro ude i Gre ene (1980) uwzględ ni li 141
spo łe czeństw, na te mat któ rych do stęp ne by ły od po wied nie
in for ma cje o sek su al no ści przed mał żeń skiej. Zre la cjo no wa li
po sta wy wo bec przed mał żeń skiej sek su al no ści ko biet (ta be -
la 6.1). Przed mał żeń ską ak tyw ność sek su al ną uważa no za
rzad ką u ko biet w 43% i u męż czyzn w 31% spo łe czeństw.
We dług Why te’a (1980) po dwój ne stan dar dy sek su al no ści
przed mał żeń skiej wy stę po wa ły w 44% kul tur.

Spo łe czeń stwa róż nią się tak że pod wzglę dem po glą dów
na wiek mło dzień czy. W nie któ rych kul tu rach, ta kich jak na sza
wła sna, wiek doj rze wa nia to dłu gi okres łą czą cy od mien ne
ocze ki wa nia i obo wiąz ki po cho dzą ce za rów no z dzie ciń stwa,
jak i z peł nej do ro sło ści. W in nych spo łe czeń stwach okres ten
mo że być bar dzo krót ki lub za uwa ża ny tyl ko ja ko wy stą pie nie
po kwi ta nia. Czę sto to wa rzy szy mu pe wien ry tu ał, co ozna cza,
że dziec ko na gle prze cho dzi w do ro słość.

Schle gel i Bar ry (1980) prze ana li zo wa li da ne z HRAF po -
cho dzą ce ze 183 spo łe czeństw w po szu ki wa niu mię dzy kul tu -
ro wych do wo dów ce re mo nii ini cja cyj nych w wie ku po kwi ta -
nia. Wy stę po wa ły one w mniej szo ści spo łe czeństw, w wie ku
zwy kle zbli żo nym do po kwi ta nia, cho ciaż roz bież ność się ga -

ła 8–18 lat. W 25% ce re mo nie do ty czy ły obu płci, u 21% wy -
łącz nie dziew cząt i u 9% wy łącz nie chłop ców. U obu płci waż -
ny mi te ma ta mi by ła płod ność -sek su al ność i od po wie dzial ność,
lecz na od po wie dzial ność kła dzio no na cisk u chłop ców, na to -
miast u dziew czy nek wy raź nie prze wa ża ły za gad nie nia zwią -
za ne z płod no ścią i sek su al no ścią. Two rze nie wię zów emo cjo-
nal nych z przed sta wi cie la mi tej sa mej płci cha rak te ry zo wa ło
37% ce re mo nii chłop ców, lecz tyl ko 8% ce re mo nii dziew cząt,
co po twier dza po wszech nie przy ję te za ło że nie, że męż czyź ni
znacz nie czę ściej niż ko bie ty two rzą wię zi w ob rę bie tej sa mej
płci po za ro dzi ną. Za bie gi na na rzą dach płcio wych (np. ob rze -
za nie lub wy cię cie łech tacz ki) wy ko ny wa no u 32% chłop ców
i je dy nie w 8% ce re mo nii dziew cząt, cho ciaż in ne nie przy jem -
ne lub bo le sne do zna nia wy stę po wa ły od po wied nio w 32 i 25%
przy pad ków.

In ną po sta cią in sty tu cji słu żą cej do ste ro wa nia sek su al no -
ścią mło dych lu dzi w nie któ rych spo łe czeń stwach przed in su -
strial nych by ła tzw. sa la sy pial na, gdzie star sze dzie ci i na sto lat-
ki ja ko gru pa by ły od dzie lo ne od naj bliż szych. Jed nak for ma
i wpływ te go ro dza ju sal sy pial nych zmie nia ły się znacz nie.
Ho tvedt (1988) po rów nał mo del sam bij ski (opi sa ny w Herdt
1981 i omó wio ny w roz dzia le 5) z mo de lem szcze pu Mun da
z pół noc no -wschod nich In dii (opi sa ny w: El win 1968). Sam -
bij ska sa la sy pial na sym bo li zo wa ła skraj ną po stać se gre ga cji
sek su al nej, z ho mo sek su al ną ini cja cją młod szych chłop ców
przez star szych. Sta no wi ło to ob jaw mę sko ści i mę skiej przy -
jaź ni w spo łe czeń stwie, w któ rym re la cje he te ro sek su al ne mia -
ły nie co an ta go ni stycz ny cha rak ter (zob. s. 279). Na to miast
w szcze pie Mun da sa le sy pial ne słu żą oboj gu płci. Po do bień -
stwo po le ga na tym, że star sze dzie ci zaj mu ją się sek su al nym
uświa da mia niem młod szych, lecz w tym przy pad ku obej mo -
wa ło ono za cho wa nia i re la cje he te ro sek su al ne.

Do strze ga my więc roz ma itość wzor ców po staw i za cho -
wań wo bec sek su al no ści przed mał żeń skiej. Ho tvedt (1988) do -
ko nu je prze glą du prób wy ja śnie nia tych zmien ność kul tu ro -
wych. Do waż nych wy mia rów za li cza ją się zna cze nie bo gac -
twa i dzie dzi cze nia, sto pień zróż ni co wa nia ról sek su al nych, se -
gre ga cja i uwar stwie nie płci (tzn. gdy jed na gru pa płci ma
więk szy do stęp do na gród, pre sti żu i wła dzy) oraz zło żo no ści
struk tu ry spo łecz nej. Czer piąc z ma te ria li zmu kul tu ro we go,
Ho tvedt wy ja śnia, jak wie le z tej zmien no ści moż na wy ja śnić
po zio mem roz wo ju spo łecz ne go. Naj wy raź niej szy kon trast ry -
su je się mię dzy spo łecz no ścia mi my śli wych -zbie ra czy, te raz
prze waż nie wy mar łych (jed nym z nie wie lu ży ją cych przy kła -
dów jest szczep !Kung z pu sty ni Ka la ha ri, czę sto ba da ny przez
an tro po lo gów) i przed in du strial ny mi spo łe czeń stwa mi rol ni -
czy mi (tzn. ze zme cha ni zo wa ną pro duk cją żyw no ści), na to -
miast mię dzy ni mi pla su ją się spo łe czeń stwa pa ster skie i ogrod -
ni cze. W spo łecz no ściach my śli wych -zbie ra czy dwu po ko le -
nio we ro dzi ny łą czy ły się ze so bą i współ pra co wa ły, two rząc
nie wiel kie gru py osad ni cze. By ły to spo łe czeń stwa bez kla so -
we, w któ rych de cy zje po dej mo wa no w spo sób ega li ta ry stycz -
ny, ist nia ły tak że ogra ni cze nia bo gac twa oso bi ste go i wła dzy.
Sys te my ogrod ni cze i pa ster skie wpro wa dzi ły waż ny kom po -
nent bo gac twa (zie mię lub zwie rzę ta do mo we). Aspekt ten na -
brał o wie le więk sze go zna cze nia w spo łe czeń stwach rol ni -
czych, gdzie z po wo du względ nie wy daj nej pro duk cji żyw no -
ści przez mniej szość mo gły się wy kształ cić in ne spe cjal no ści,
co do pro wa dzi ło do po wsta nia bar dziej zło żo nych sys te mów
spo łecz nych. Pro ces ten uległ znacz ne mu na si le niu dzię ki re -
wo lu cji prze my sło wej.

Tabela 6.1   Postawy wobec przedmałżeńskiej
seksualności kobiet (źródło: Boude 
i Greene 1980)

Postawy wobec seksu przedmałżeńskiego Odsetek
Dopuszczalny i aprobowany, dziewictwo 24
nie ma wartości
Akceptowany przy zachowaniu dyskrecji 21
Łagodna lub umiarkowana dezaprobata, 26
dziewictwo w cenie
Niedozwolony, chyba że z panem młodym 4
Zdecydowana dezaprobata, konieczne 26
zachowanie dziewictwa (testy na dziewictwo,
surowe kary w przypadku niezachowania)
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